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Уважаеми читатели,
С удоволствие ви представям първия брой на CAT 
Magazine за 2012 г. В него ще се запознаете с най-новите 
попълнения в производствената гама на Caterpillar 
след сливането с Bucyrus, както и с предимствата на 
автогрейдерите САТ от серия „М2” и последните новости, 
внедрени в дъмперите САТ от серия „В”. 
 
Ще ви въведем и в преимуществата на сертифицираните 
употребявани машини (CCU) и каква точно е ползата от сертифицирането 
им. Ще стане ясно защо и по какъв начин те вдъхват сигурност на своите 
бъдещи собственици и се свързват с надеждност, близка до тази на новите 
машини. 
 
Ще прочетете и за последните новости при усъвършенстваните 
електрокари на подразделението CAT Lift Trucks на 
Caterpillar и какви са възможностите за производство 
на електроенергия посредством когенерация.

Петър Георгиев,
технически директор
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ПРИДОБИВАНЕТО НА BUCYRUS  
ПОГЛЕД ПОД ПОВЪРХНОСТТА

КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА ЗА КЛИЕНТИТЕ, ДИЛЪРИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА CATERPILLAR

През ноември 2010 г. Caterpillar обяви своето намерение да придобие Bucyrus International. В началото на 

юли 2011 г. то беше осъществено, което осигури за минната индустрия източника на най-широката гама 

оборудване за открити и подземни мини в света. Тази инвестиция от 8,8 милиарда долара е най-голямата 

в историята на Caterpillar. Придобиването представлява уверена стъпка в стратегията на компанията 

за глобално развитие и богатство от възможности, както за нея, така и за индустрията като цяло.

Bucyrus и Caterpillar – по-добре заедно:

www.mining.cat.com/leaders-uniting
>>4



ВСЛУШВАНЕ В ГЛАСА НА КЛИЕНТА 
„Гласът на клиента беше този, който убеди Caterpillar 
да разшири своята гама с над 100 продукта - обяснява 
Крис Кърфман, ръководител на отдел „Глобални 
минни продажби и поддръжка” на Caterpillar. - Нашите 
клиенти харесват бизнеса с нас и с дилърската 
ни мрежа. Те поискаха да им предоставим повече 
продукти, подкрепени от тази единствена по рода 
си мрежа за поддръжка с една точка за контакт и с 
достъп до нашето несравнимо дилърско обслужване.”

„В началото играехме сравнително дребна роля в 
тази индустрия - продължава той. - По-малко от 30% 
от подвижното оборудване в мините беше с марката 
CАТ. Сега сме в състояние да предлагаме продукти, 
които покриват почти 80% от нуждите в този бизнес. 
Освен това в продължение на години Bucyrus и 
Caterpillar обслужваха едни и същи потребители, 
като си поделяха основната част от 30-те най-големи 
клиенти в света. Сега ние представяме едно общо 
лице в тази индустрия – обединено предлагане на 
повече продукти и по-малко системи и процеси.”

При мините се налага - поради изисквания за 
безопасност, да се минимизира броят на доставчиците 
на място. „Сега на обекта ще присъства само 
Caterpillar – сервизните камиони и персоналът на 
САТ дилъра, заедно с предишните представители и 
продуктови експерти на Bucyrus. Това почти удвоява 
нашето присъствие на място. Наред с техниката, 
която е предназначена за открити и подземни мини, 
ние предлагаме и генератори за електроенергия, 
железопътен транспорт, покривайки целия спектър от 
изисквания. Когато казваме, че имаме най-широката 
продуктова гама, ние наистина твърдим точно това.”

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
„Придобиването на Bucyrus от Caterpillar беше 
финализирано на 8-и юли. На 11-и юли компанията 
отпразнува официалния „Ден първи” – посрещане 
на служителите на Bucyrus като нова част от екипа 
и споделяне на вълнението със служителите 
на Caterpillar. Но това беше само началото на 
изграждането на общия екип”, казва Тони Джонсън, 
маркетингов мениджър на подразделение 
„Глобални минни продажби и поддръжка” на 
Caterpillar, който отговаря за развитите пазари.

През септември се състояха уникални по рода 
си събирания на служителите от „Глобални 
минни продажби и поддръжка” на Caterpillar, 
на които се споделиха знания, информация за 
новата организация и за това как по-добре да се 
обслужват клиентите от минната индустрия.

Още

Универсалната подкопна 

машина ЕL 4000 има висока 

производителност дори и 

при най-трудните условия за 

подземен добив на въглища.
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ПОДДРЪЖКА ОТ СВЕТОВНА КЛАСА
В сегашния бум на минната индустрия надеждността на оборудването е задължителна. 
„Говорим за клиенти, на които им е необходима техническа готовност над 95% - казва 
д-р Геснер. - Предвид големината на машинния парк в много от мините тази цел изисква 
значителна подкрепа от страна на електротехниците, механиците и продуктовите 
експерти. Всичко това, както и много още, се осигурява чрез дилърската мрежа.“

„Репутацията на дилърите по отношение на сервиза и поддръжката вече 
предизвика интереса на нови клиенти към продуктите на Bucyrus - уточнява д-р 
Геснер. - E. Hartikainen Oyе е финландска компания, която от 40 години използва 
оборудване CAT. Дълго време Bucyrus се е опитвал да й продаде хидравличен 
багер, но договорът е подписан едва когато от фирмата научават, че ще имат 
достъп до дилърската мрежа на Caterpillar. Шест седмици след придобиването 
на Bucyrus новият багер CAT започна работа в мината във Финландия.”

„Само за няколко седмици имахме три важни 
срещи за сътрудничество - казва Джонсън. –  
Първо, 250 ръководители се събраха, за да 
обсъдят ролите и общите цели. След това  
се срещнахме с ключови доставчици и  
разгледахме важността от една обща марка,  
както и тяхната роля в съвместното ни  
развитие. Последна проведохме срещата с  
600 представители по продажбите и  
поддръжката от целия свят – най-голямата в  
историята на глобалното ни минно подразделение.

Ние имаме общо минало в обслужването на едни 
и същи клиенти по различни начини, но това беше 
първата среща за много от нас - казва Джонсън. 
- През последните няколко месеца научихме, че 
повече си приличаме, отколкото се различаваме. 
Централите и на двете компании са в един и същи 
регион – Средния запад на САЩ, имаме сходна 
корпоративна култура и философия, фокусирани 
сме върху клиента и се стремим към качество, 
надеждност, безопасност и устойчиво развитие. 
Корпоративните ни ценности са почтеност, 
съвършенство, екипна работа и всеотдайност – 
основата на всички наши решения и действия.

Тази обща предистория дава на „Глобални минни 
продажби и поддръжка” предимство, дължащо се 
на обединяването на допълващи се знания в една 
интегрирана сила. Служителите на Bucyrus се научават 
как да се впишат в структурата на Caterpillar, като в 
същото време обучават служителите на Caterpillar 
в спецификите на разширената продуктова гама. 
Това е един равностоен обмен на знания.”

РАЗВИТИЕ НА ДИЛЪРИТЕ
„От потребителското мнение сме наясно, че те 
харесват типа на сервизната мрежа на Caterpillar 
- казва д-р Дитер Геснер, бивш ръководител в 
Bucyrus, а сега генерален директор на „Глобални 
минни продажби и поддръжка” за Европа, Африка, 
Средния изток, Общността на независимите 
държави (ОНД) и Индия. - Преди придобиването, 
ако Bucyrus искаше да изпрати машина в някоя 
мина в Естония, клиентът би попитал: „Как ще ни 

Увеличеният персонал 

на място и 100-те нови 

продукта означават, че сега 

Caterpillar може да направи 

най-широкообхватното 

предложение в тази индустрия.

Дилърите ще осигурят добра 
приложимост на оборудването, 
значителни продажби и 
сервизна поддръжка.
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ДР ДИТЕР ГЕСНЕР,
генерален директор на 

„Глобални минни продажби 

и поддръжка” за Средния 

изток, ОНД и Индия.

Открита мина

Твърда скала
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осигурите резервни части и сервиз?”. Сега ние 
можем да отговорим: „Чрез дилърската мрежа 
на CAT и чрез присъствието на Caterpillar.”

В края на краищата, дилърите на Caterpillar ще 
продават и ще осигуряват поддръжка на цялата 
нова продуктова гама CAT, но ще бъдат необходими 
няколко години за прехвърлянето на продуктовата 
отговорност към дилърската мрежа. Докато 
трае този процес, основният приоритет ще бъде 
осигуряването на плавен преход за клиентите чрез 
предоставяне на сервиз и обслужване на нивото, 
което те са свикнали да очакват от двете компании.

ГОТОВИ ЗА РАЗВИТИЕТО
„Ние имаме определен план за преходния период, 
разработен на базата на възможностите на минния 
бизнес и досегашното разпространение на продуктите 
на Bucyrus - обяснява д-р Геснер. - Увеличаването 
на броя на дилърите ще се извършва на етапи, като 
приобщаващият екип ще разполага с необходимото 
време, за да ги подготви за конкретната им работа, 
така че успехът и растежът да са гарантирани.”

Голяма част от прехода ще включва обучение 
на дилърите. „Продуктите на Bucyrus изискват 
значително разширяване на знанията на дилърите 

на Caterpillar. Така че се налага да работим много 
плътно с тях, за да им помогнем да изведат на пазара 
това ново за тях оборудване“ - допълва Геснер.

Някои бивши служители на Bucyrus ще се 
преориентират към дилърска дейност, към 
работа на обекти и към предоставяне на 
обучение. „Процесът на придобиване на знания 
е само част от осъществяването на прехода и 
от разширяването на бизнеса. Клиентите могат 
да бъдат сигурни, че в новата организация ние 
ще съхраним знанията, които вече имаме.”

Д-р Геснер е убеден, че Caterpillar е в състояние да 
посрещне нуждата от увеличаване на минния добив 
с 20 до 25% през следващите години. „Населението 
в света нараства както в африканските страни 
Мозамбик, Ботсвана, Гана и Либерия, така и в 
Китай и Югоизточна Азия. За Индия се очаква, че 
ще удвои потреблението си на енергия до 2016 г. 
Монголия бележи рязко развитие. Това означава 
по-голяма консумация на въглища, енергия и желязна 
руда. Ние следваме тези развиващи се пазари и 
обслужваме растежа им с ефективност, каквато 
по-малките компании не могат да им дадат.” ■

Оборудване за открити мини Оборудване за подземни мини 
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Обединяването на продуктите на Caterpillar и Bucyrus предоставя на 
минната индустрия достъп до най-широката гама от оборудване за 
подземни и открити мини в света от един-единствен източник.
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Научете повече за нашите оферти за минната индустрия на: 

www.mining.cat.com
>>

Добив на въглища от открита мина

Камерно целикова 
система за добив

Стълбова с-ма за добив

Стълбова система за добив
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НАЕМАНЕТО НА МАШИНИ ОТ ZAHID

Оливър Атсу спира сервизния камион на върха на 

200-метровата дюна и се взира в далечината. Той 

посочва две малки точки на разстояние от около 

8 км. „Ето ги - казва той, - там трябва да стигнем.” Това 

са два верижни булдозера CAT D8R, на които Оливър 

и екипът му ще извършат рутинна поддръжка. 

Поради пустинния терен на Руб Ал Хали – известната 

„празна четвъртина” на Саудитска Арабия – ще 

му трябва още един час, за да стигне дотам.

D8R са част от над 40-машинния парк, който Sinopec 
- китайска проучвателна компания, е взела под наем 
от местния дилър на Caterpillar Zahid Tractor. Sinopec е 
в тази пясъчна пустиня, която е голяма почти колкото 
Франция и чиято температура надвишава 50ºC, за 
да извърши проучване на нефтени и газови залежи, 
възложено й от нефтената компания Saudi Aramco.

За Sinopec не са непознати особеностите на 
работата в Саудитска Арабия. За първи път тя 
работи тук за Saudi Aramco през 2004 г. Сегашният 
проект, който се осъществява в югоизточната 
част на страната, близо до границата с Оман и с 

Обединените арабски емирства, започва през 
2009 г. и най-вероятно ще продължи до 2014 г.

ДА НАПРАВИШ ВЪЗМОЖЕН ПРОГРЕСА В ПУСТИНЯТА
Геоложкото проучване на компанията е силно 
затруднено от стръмните подвижни пясъци. 
Сеизмографските машини – вибратори с висока 
проходимост Sercel Nomad 65, задвижвани от 
двигатели С13 на Caterpillar, – системно обхождат 
проучваната зона. Спирайки на всеки 20 метра, всяка 
от тях спуска плоча, задвижвана хидростатично. 
Тя създава вибрации, които преминават през 
пясъка, достигат геоложките пластове под него и се 
отразяват от тях. Мрежа от сензори, разположени 
върху пясъка, улавя отразените сигнали, подава 
ги към машината, а тя ги прехвърля към отдалечен 
център, за да бъдат анализирани. В резултат на това 
се изготвя геоложка карта на терена под пясъка и се 
определят потенциалните зони за нефтени сондажи.

Каква роля в този процес играят взетите под наем 
верижни булдозери CAT D8R? Тъй като дюните са 
огромни и стръмни, машините Nomad въпреки 
специалните си гуми за пясък не могат винаги да 

ДЪЛБОКО В „ПРАЗНАТА ЧЕТВЪРТИНА” НА САУДИТСКА АРАБИЯЛОКАЦИЯ:  
РУБ АЛ ХАЛИ,  
САУДИТСКА АРАБИЯ
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следват точно маршрута на проучването. Верижните 
булдозери CAT, снабдени с GPS, премахват този 
проблем, като създават път през дюните, по 
който може да се движи техниката Nomad.

При тези над 40 броя D8R, взети под наем от Zahid 
Tractor, които работят в толкова отдалечено място и 
в една трудна обстановка, редовната поддръжка и 
обслужване са от решаващо значение за напредъка на 
проекта. А това означава много часове непрекъснат 
тежък труд за Оливър Атсу и за неговия екип от 
четирима механици и един помощник по резервните 
части и материали. Оливър от Zahid Tractor е 
сервизен мениджър на място още от самото начало 
на проекта. Той изпълнява рутинна поддръжка и 
обслужване на D8R на всеки 250 часа независимо от 
това къде се намират машините в този момент („Ние 
отиваме при тях, а не те при нас”, казва той.) На всеки 
три месеца заедно с екипа си извършват основен 
преглед и ремонтират или заменят части, когато 
това е необходимо. За да предотвратят евентуални 
повреди и да облекчат диагностичното обслужване, 
на 200 моточаса се вземат проби от маслото на всяка 
машина. Те се анализират в лабораторията на Zahid 

Tractor в Дамам, където се намира базата на дилъра 
за източния район. „Разбира се, тъй като тук сме на 
повече от 800 км от Дамам, трябва да разчитаме 
предимно на себе си и затова поддържаме запаси 
от резервни части и консумативи на място. Това 
включва и 1000 литра масло, което е филтрирано 
и е доставено директно от Дамам, така че да сме 
абсолютно сигурни, че не съдържа замърсители.” 
Чистотата е важна и в друг аспект от работата на 
Оливър. „Saudi Aramco има много строги правила 
относно замърсяването на околната среда и ние 
трябва да ги спазваме - обяснява той. - Например, 
ако изпуснем масло върху терена, трябва да съберем 
замърсения пясък на дълбочина 1 метър, да го 
опаковаме и да го транспортираме извън зоната, за да 
бъде почистен или изхвърлен. Тези правила ни карат 
да сме наистина много внимателни – а така и трябва да 
бъде – по отношение на това как си вършим работата.”

Още

D  ОЩЕ ЕДНА СТЪПКА НАПРЕД

Всички наши верижни булдозери можете да видите на:

www.cat.com/equipment/track-type-tractors
>>
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НАЕМАНЕТО НА МАШИНИ  ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ
Поддръжката и обслужването на място са сред важните аспекти от договора за наемане 
на машини, сключен между Sinopec и дилъра на Caterpillar Zahid Tractor.

„Ние не само предоставяме машини, за които гарантираме, че са ефективни - казва Мохамед Габер, 
инженер по специални проекти в Zahid Tractor, който участва в проекта вече повече от две години. - Ние 
поемаме и отговорност за всеки отделен аспект от работата им. Това включва доставка на резервни части 
и консумативи, например моторно и хидравлично масло, както и филтри. Веднъж на всеки два месеца 
изпращаме екипи от Дамам, за да извършват цялостен преглед на машините. Ако е необходимо някоя 
от тях да се изведе от работната площадка заради ремонт, ние поемаме отговорност и за това. Като част 
от договора със Sinopec подменяме оборудването, след като достигне 3000 моточаса. Ангажираме се 
да осигурим и напълно обучени и опитни оператори за тях. Всъщност освен горивото, за доставката на 
което се грижи Sinopec, отговорността за всеки отделен аспект на мениджмънта и работата на машините 
се поема от нас. Така Sinopec е в състояние да се концентрира изцяло върху проучването на залежите.”

„И, разбира се - добавя той, - Sinopec е освободена от необходимостта да инвестира значителен капитал за 
купуването на оборудване. А това е много важно, когато ви трябва машинен парк от над 40 верижни булдозера.”

ДОБРЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ
Ян Шизхонг, ръководител отдел „Геофизични 
операции” на Sinopec, отговаря за проучването на 
залежите в Саудитска Арабия. „Когато започнахме 
работа в тази страна - разказва той, - нямахме 
намерение да наемаме машини, макар да знаехме, 
че искаме да работим с техника CAT. Бяхме проучили 
въпроса и всеки ни казваше, че Caterpillar е марката 
оборудване, което трябва да използваме, защото те 
са най-добри за пустинни условия. Пробвахме с друга 
марка машини – китайска, тъй като сме китайска 
компания, – но се оказа, че температурата тук е 
твърде висока за тях, а теренът е твърде песъчлив. 
Булдозерите CAT D8R, доставени от Zahid, обаче 
бяха специално подготвени за работа в пустинята. 
Те са издръжливи, мощни и имат добро сервизно 
осигуряване като част от договора за наемане.”

„Като цяло Zahid Rental се оказаха идеалното решение 
за нас. Имам предвид това, че можем да сме гъвкави 
по отношение на броя машини, които искаме да 
използваме, и че избягваме всички трудности по 
намиране на достатъчно добри оператори, които 

да ги управляват – проблем, с който се сблъскахме, 
когато дойдохме тук за първи път. А сега това е 
грижа на Zahid Rental. И това напълно ни устройва! 
Но, сериозно казано, ние добре работим с тях. През 
последните две и половина години установихме 
близки отношения. Най-важното е, че освен 
предоставянето на добри финансови и оперативни 
решения, отговарящи на потребностите ни, те 
бързо реагират, когато има проблеми, а това често 
се случва в условията, при които работим. Винаги 
получаваме необходимото обслужване. Аз ги опознах 
и станахме приятели и много се радвам за това.” ■

Превъзходна лаборатория: 

5-звездният контрол на 

замърсяването гарантира 

максимална работоспособност 

на машините.

Следвайки силния лидер: след 

като булдозерите D8R разчистят 

пътя, машините Nomad могат 

да започнат търсенето на нефт.

ЯН ШИЗХОНГ,
шеф на отдел „Геофизични 

операции” в Sinopec, ръководи 

търсенето на нефт.

МОХАМЕД ГАБЕР,
инженер по специални 

проекти в Zahid Tractor.

ОЛИВЪР АТСУ,
Сервизен мениджър на място.
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„Пътят за транспортиране на материалите е причина 
за повечето повреди на самосвалите - казва Раджеш 
В. Самбри, вицепрезидент на мините на Ultratech 
Cement Limited. - Ако той не се поддържа добре, могат 
да се случат доста неприятни неща. Освен преките 
проблеми с гумите, може да пострада и окачването, да 
се засегне трансмисията или да се повреди шасито. А 
когато имате неизправен самосвал, това означава, че 
имате кариера, която не работи с пълен капацитет.”

ЕЛИМИНИРАНЕ НА „ТЕСНИТЕ МЕСТА” В ПРОИЗВОДСТВОТО
„Автогрейдерите и вибрационните валяци за почва 
на Caterpillar са идеални за нашите нужди - обяснява 
Раджеш. - След като булдозерът разчисти пътя, 
идва ред на 16-тонния автогрейдер с неговото 
3685-милиметрово гребло, което подготвя широка 
лента за вибрационния валяк за почва CAT CS533Е.” 
Барабанът на CS533Е е с широчина 2134 мм. 
Валякът се задвижва от четирицилиндров дизелов 
двигател 3054С на Caterpillar с турбонагнетяване, 
който работи при 2200 оборота в минута. Неговата 
уникална сдвоена помпа осигурява отделен, 
балансиран хидравличен поток към задната ос и 
към хидромоторите за задвижване на барабана. 
Това обезпечава максимален въртящ момент 
и висока теглителна сила, като машината е 
ефективна и при наклон до 80%. Амплитудата 
на вибрациите е 0,85 мм и дава възможност да 
се уплътняват камъни с големина до 200 мм.

Работейки заедно, двете машини осигуряват 
повърхност на пътя, която води до минимални 
престои при експлоатацията на кариерата. „Трасето 
за транспортиране на материали на всяка една 
кариера е като артерия. Ако се задръсти, възникват 
„тесни места”, които са опасни - обяснява Раджеш. 
- като имаме подръка валяк, можем постоянно да 
поддържаме пътя и да гарантираме, че самосвалите 
изпълняват курсовете си без проблеми. Откакто 
започнахме да използваме двете машини в тандем, 
животът на гумите се удължи, тъй като сега те се 
износват много по-малко, а случаите на спукването им 
спадна с 2/3. Това доведе до значително повишаване 
на възвращаемостта на нашите инвестиции. 
Освен това получаваме непрекъсната подкрепа 
от Gmmco India – дилъра на Caterpillar за Индия, 
който е на работната ни площадка винаги, когато 
имаме нужда от обслужване или поддръжка.” ■

РАДЖЕШ В. САМБРИ, 
вицепрезидент на мините 

на Ultratech Cement Limited.

ЛОКАЦИЯ: 
ЧАНДРАПУР  ЩАТ 
МАХАРАЩРА, 
ИНДИЯ

ИНДИЙСКА КАРИЕРА НАМИРА 
„ПОГЛАДКИЯ” ПЪТ
ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА 4,5 МИЛИОНА ТОНА ВАРОВИК 

Кариерата „Наокири” за добив на варовик в Чандрапур - щат Махаращра, Индия, e собственост на 

UltraTech Cement Limited. Тя произвежда суровината за клинкер – съставка на цимента, в страна, в 

която има постоянно високо търсене на строителни материали. След като се добие варовикът, идва 

практическото предизвикателство той да бъде превозен по път за транспортиране на материали. За 

самосвалите, които използват този път, най-големите предизвикателства са износването на гумите 

и рискът някой от тях да спука гума от острите камъни, попаднали върху терена при взривяването 

на скалите. Но откакто за поддържане на трасето се използва вибрационният валяк за почва CAT 

CS533Е в тандем с автогрейдера CAT 120Н, повредите на самосвалите са намалели с повече от 60%.
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Базово 
тегло, кг

Диапазон на 
полезната 

мощност, kW

140M2 17 196 144-181

140M2 AWD 18 088 151-181

160M2 17 296 159-196

160M2 AWD 18 188 166-196







Модел Волтаж Шаси Капацитет 
(кг)

Център на 
тежестта 

(мм)

Капацитет 
тягова 

батерия (Ah)

Колесна база 
(мм)

EP13PNT 48 3-опорно 1300 500 500 1285

EP15PNT 48 3-опорно 1500 500 500 1285

EP16CPNT 48 3-опорно 1600 500 625 1395

EP18CPNT 48 3-опорно 1800 500 625 1395

EP16PNT 48 3-опорно 1600 500 750 1505

EP18PNT 48 3-опорно 1800 500 750 1505

EP20PNT 48 3-опорно 2000 500 750 1505

EP16CPN 48 4-опорно 1600 500 625 1446

EP18CPN 48 4-опорно 1800 500 625 1446

EP16PN 48 4-опорно 1600 500 750 1556

EP18PN 48 4-опорно 1800 500 750 1556

EP20PN 48 4-опорно 2000 500 750 1556













735B 740B 740B 
Ежектор

Двигател C15 ACERT C15 ACERT C15 ACERT

Номинална 
мощност (ISO)

333 
kW/447 

к.с.

361 
kW/484 

к.с.

 361 
kW/484 

к.с.

Товароносимост

36 
метрични 

тона 
(32,7 тона)

43,5 
метрични 

тона 
(39,5 тона)

42 
метрични 

тона 
(38 тона)

Максимален 
полезен товар 19,7 м3 24 м3 23,1 м3





ДА СЕ ЧУЕ ПОСИЛНО 
ГЛАСЪТ НА КЛИЕНТА

ОСИГУРЕНОСТ С ПРОДУКТИ, БЪРЗИНА НА РЕАКЦИЯТА И РАЗВИТИЕ

Фредерик Истас (вдясно) 
обсъжда възможностите с 

Глен Ванкойл, ръководител 
на регионалния център за 

дистрибуция в Зеебрюге.
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Фредерик Истас е новият продуктов мениджър за 

верижните хидравлични багери в Европа, Африка, 

Средния изток и Общността на независимите 

държави. Той наскоро се премести от Централата 

на Caterpillar в Пеория - САЩ, на новата си 

длъжност в Женева - Швейцария, поставяйки 

нов акцент в своята дейност. Най-важното в нея е 

усъвършенстване на начина, по който Caterpillar 

се вслушва и отговаря на своите клиенти.

„Темпото, както и обхватът на тази работа са напълно 
различни от дейността ми като мениджър „Глобални 
приходи”. От общия поглед върху всички продуктови 
гами към конкретния фокус върху верижните 
хидравлични багери – това е много по-съществено 
от „превключването” от глобално към регионално 
ниво. Тук работя със значително по-голям екип и 

географски обхват - разказва Фредерик. В рамките 
на задачата за подобряване на обслужването и 
предлагането на продукти за клиентите от няколко 
континента, Фредерик носи отговорност за бързината 
на реакцията и новата динамика на продуктовата 
осигуреност и развитие. Тук се включва и засилване 
на ролята на регионалните центрове за дистрибуция 
на продукти в Дубай и Зеебрюге – Белгия, в 
подобряване на местната осигуреност с машини 
от гамата на верижните хидравлични багери.

Още

„Чрез проучване на мнения от широк кръг 
клиенти ние получаваме картина „с висока 

резолюция” на това, което те всъщност искат.”

ЛОКАЦИЯ: 
ЗЕЕБРЮГЕ,  
БЕЛГИЯ
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ПОСТИГАНЕ НА ГЛОБАЛНО ПРИСЪСТВИЕ
Подразделението „Багери” на Caterpillar изпита значителни затруднения с осигуреността на някои модели 
в отделни части на света - директен резултат от бързото разрастване на някои пазарни икономики. 
Това налага дивизията да бъде по-динамична при установяване на своето глобално присъствие.

„Да изпълняваме очакванията на клиентите, е от решаващо значение. За да подобрим осигуреността с 
продукти, ние непрекъснато търсим алтернативни опции, така че да предоставяме техника от нашите 
заводи из целия свят. Използването на регионалните центрове за дистрибуция е ефективен начин 
за съкращаване в максимална степен на продължителните периоди на транспортиране - обяснява 
Фредерик. - Но за клиентите е особено важно да знаят, че макар и източникът да бъде сменен, качеството, 
надеждността и гаранцията са същите, независимо от това в кой наш завод е произведен продуктът.”

При непрекъснато променящата се конкурентна среда за Caterpillar и за CAT дилърите е абсолютно 
задължително да продължат да бъдат най-добрите. „За известно време конкуренцията от Китай определено 
беше видима в Африка, Средния изток и ОНД, а сега Китай вече започва да става активен и в Европа - 
уточнява Фредерик. „Вече конкурентите на европейската арена са многобройни, което не е особено голям 
проблем, докато Китай не се утвърди като сериозен доставчик в Европа. От нас зависи да продължим да 
предоставяме на нашите клиенти продукти и услуги с най-ниските оперативни разходи в тази индустрия.”

ПОДОБРЯВАНЕ НА ОСИГУРЕНОСТТА С ПРОДУКТИ
„Ние непрекъснато оптимизираме своите канали 
за дистрибуция, за да повишим осигуреността с 
продукти, като широко използваме регионалните 
центрове за дистрибуция като този тук” - уточнява 
Фредерик. В безмитния склад в Зеебрюге се 
съхраняват хидравлични багери от заводите в 
Белгия, Япония, Гренобъл, Бразилия и САЩ, които 
предстои да бъдат изпратени към дилърската мрежа, 
и накрая – към клиентите. В наличност винаги 
имаме немалък брой от най-търсените стандартни 
конфигурации за всеки продукт, с което гарантираме 
на клиента максимална осигуреност с тях.

Фредерик обяснява: „Екипите от отдел „Глобални 
конструкции и инфраструктура” прекарват доста 
време с потребителите, уточнявайки какви точно 
са желанията им, като използват съчетание от 
интервюта, проучвания на клиенти и на пазари, 
данни от екипите по продажбите, както и директен 
контакт с дилърите. Всяка промяна в изискванията на 
потребителите означава, че някои от конфигурациите 
най-вероятно в бъдеще ще имат нужда от „фина 
настройка”, за да отговорят на новите очаквания.”

РАЗЛИЧНИ КЛИЕНТСКИ ЖЕЛАНИЯ  РАЗЛИЧНИ ПРОДУКТОВИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
„Забелязахме необходимостта от разнообразяване 
на продуктовата гама като резултат от регионалните 
особености в законодателството и нормативните 
изисквания относно емисиите - допълва Фредерик. 
– Различията в машините, които се налага да 
съблюдаваме за силно регулираните региони 
като Северна Америка и Европа, и за по-слабо 
регулираните – Африка, Средния изток и ОНД, в 
края на краищата ще доведе до невъзможност да се 
предлага един и същи продукт и на двата пазара.”

За някои хора това изглежда като превръщане на една 
трудна задача в два пъти по-трудна. За Фредерик това 
е като неравност по пътя. „Законодателството е нещо, 
от което можете да се оплаквате, или да приемете и 
да спазвате - уточнява той. - Моята роля е да направя 
така, че да се обърне достатъчно внимание и на 
останалите промени, които също са от съществено 
значение, т.е. на тези, които са предизвикани от 
изискванията на клиентите. Обратната връзка, 
която получаваме от потребителите, ще даде старт 

Центърът за дистрибуция 
в Зеебрюге

Верижният хидравличен 

багер 349Е, който попада 

във фокуса на Фредерик при 

осъществяване на стремежа 

му към по-добра регионална 

осигуреност с продукти.
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на следващия цикъл на развитие и едва тогава ще 
видим реалните резултати от нашата работа.”

СЕГМЕНТИТЕ „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ” И „СПЕЦИФИЧНОСТ”
Важен резултат от това да си „близо до земята” е 
добиването на по-точна представа за начина, по който 
клиентите използват оборудването. Какво получават 
те от своята CAT машина – това до голяма степен 
зависи от това как я използват, в смисъл на часове 
работа, изпълнявани задачи и разглеждането й като 
инвестиция. За потребители, които експлоатират 
своя верижен хидравличен багер непрекъснато, 
оптимизирайки производителността му, разходите 
на собственика и остатъчната стойност на машината 
са ключови критерии при покупката. „Тази група 

може да се разглежда като „сегмент на жизнения 
цикъл - обяснява Фредерик. - Сравнете това с клиент, 
който използва своята машина за специфични задачи, 
без тя непременно да работи толкова много часове 
годишно. Той също иска качество и надеждност, но 
иска и гъвкавост. Тези собственици попадат в сегмента 
„специфичност”. Ние обръщаме еднакво внимание на 
всички потребители, като в същото време отчитаме, 
че съотношението между клиентите от двата сегмента 
варира по региони, както и по класове машини. 
Много внимателно следим разликите, за да можем да 
оформяме своите предложения така, че да отговарят 
на изискванията на клиентите. Независимо от това 
дали става дума за единия, или за другия сегмент, ние 
постоянно се стремим да откриваме възможности за 
понижаване на оперативните разходи на машините.

Наблюдаването на начина, по който се използва 
нашата техника, много ни помага при оптимизиране 
на готовите конфигурации, които поддържаме и 
предлагаме чрез центровете за дистрибуция”, казва 
Фредерик. За клиентите в силно регулираните 

региони понастоящем това включва дългоочакваните 
двигатели, отговарящи на изискванията на Етап 
IIIВ. „Caterpillar има най-широката продуктова 
гама от верижни хидравлични багери с двигатели, 
сертифицирани съгласно Етап IIIВ - уточнява 
Фредерик. - В момента в Европа се въвежда новата 
Серия Е и обратната връзка с потребителите относно 
безопасността, ефективността на горивото и 
производителността е изключително положителна.”

КАКВО Е БЪДЕЩЕТО НА ВЕРИЖНИТЕ ХИДРАВЛИЧНИ БАГЕРИ?
„За по-голямата част от продуктовата ни гама ще 
поддържаме по два варианта на всеки продукт - казва 
Фредерик. - Един за силно регулираните региони 
и един за по-слабо регулираните. Това, заедно 
с евентуалната диференциация в предлагането 
на продуктите за клиентите от двата сегмента, 
ще се нуждае от съответния мениджмънт. При 
всички случаи нашето непрекъснато фокусиране 
върху качеството ще продължи да гарантира 
висока удовлетвореност на потребителя и все 
по-големи обеми на продажбите. Освен това ние 
работим много усилено, за да постигнем по-добра 
и стабилна осигуреност с продукти, която да 
съответства на очакванията на клиентите. Където 
си заслужава, ще въведем и повече електроника, 
сателитно управление и AccuGrade – технологични 
постижения, насочени към увеличаване на 
производителността на оператора и постъпленията.”

Фредерик с нетърпение очаква всеки контакт 
с потребителя: „Искам да чуя повече от хората, 
които са „на земята”. Аз съм проводникът, 
чрез който техните изисквания постъпват към 
организацията. Най-важното е да сме сигурни, 
че създаваме и доставяме продукти, от които 
нашите клиенти се нуждаят, за да имат успех.” ■

КАК ЦЕНТЪРЪТ ЗА ДИСТРИБУЦИЯ В ЗЕЕБРЮГЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВА ДИЛЪРИТЕ И КЛИЕНТИТЕ
Марсел Стьолман, търговки мениджър в Caterpillar, разказва: „Започнахме през 2004 г. с Wallenius Wilhemsen 
Logistics (WWL) в тяхната база от 47 хектара в Зеебрюге, която сега има капацитет от 7000 машини. Понастоящем 
интензивно включваме нашата техника в около 50 стандартни конфигурации в центровете за дистрибуция, 
като става дума за модели на багери от 311 до 390. Ако някоя машина е била тук в продължение на повече 
от 45 дни, това означава, че е добре „подготвена”, за да е сигурно, че ще бъде в превъзходно работно 
състояние. После, когато дойде спецификацията от клиента, ние оборудваме машината съгласно заявката, 
комплектовайки я с нещата извън стандартната конфигурация, и я изпращаме на клиента. Благодарение на това, 
че стандартните конфигурации доста точно отразяват изискванията на потребителя, времето за изпълнение 
на заявките е минимално и клиентите бързо получават машините си, и то в добро работно състояние.”

„На дилърските екипи на Caterpillar, занимаващи се с продажби, 
осигуряваме необходимата информация, така че те да предлагат на 

клиентите си машини, изискващи минимални оперативни разходи.”

Базата с площ 47 хектара 

в Зеебрюге, където има 

място за 7000 машини.

МАРСЕЛ СТЬОЛМАН,
търговски мениджър 

в Caterpillar.

„На компанията й се наложи да 
стане значително по-динамична.”
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Сертифицираното възстановяване CAT (ССR) и 

Сертифицираното възстановяване на силовото 

задвижване (CPT) превръщат всяка една стара 

машина в нова, която работи и изглежда така добре 

както и в деня, в който е слязла от производствената 

линия. Сертифицираното възстановяване CAT, 

което започва през 1985 г., отбеляза своята 

петхилядна машина през декември 2010 г. с 

възстановяването на колесния товарач 980G. Фил 

Рингенбергер, старши маркетингов консултант 

на Caterpillar, който отговаря за ССR в света, 

очертава многобройните ползи от това, което 

той нарича „последната възможност за ремонт.”

„При използване на оборудването всички клиенти 
неминуемо ще стигнат до едно и също - казва 
Фил, - до кръстопътя, когато ще трябва да решат 
дали да възстановят, да препродадат, или да 
заменят машината си. Рамата на Caterpillar може 
да издържи поне двойно повече от предвиденото 

НОВ РАБОТЕН ЖИВОТ
СЪС СЕРТИФИЦИРАНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ CAT

КРАЙ НА СТАРОТО…
Дилърът на Caterpillar за Обединеното кралство 
Finning е преобразил този минен камион CAT 775D.

ПЪТ НА НОВОТО 
Възстановен и пребоядисан в типичния за Caterpillar 
жълт цвят, 775D се връща на работа, готов за действие, 
със своите 25 000 часа работа зад гърба си.

„Да създадем нещо различно”  

Фил Рингенбергер  

отговаря за ССR в света.

Мигел Езкуера от Bergerat 

Monnoyeur, дилър на Caterpillar, 

е свидетел на повишаването на 

интереса към Сертифицираното 

възстановяване на силовото 

задвижване „Плюс”.
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Сертифицираното 
възстановяване на Caterpillar 
осигурява машина с 
работоспособността на 
нова, при това само срещу 
част от цената й.

време и все по-голям брой клиенти се възползват 
от това, избирайки възстановяване на силовото 
задвижване или на цялата машина.”

„НАПЪЛНО НОВА МАШИНА НА 20 ГОДИНИ”
Възстановяването на първоначалното ниво на 
работоспособност на машината само срещу част от 
цената на нова означава, че разходите на клиентите 
са много по-ниски. Както обяснява Фил, предимствата 
на ССR не са само във финансовата изгода. „Много 
от клиентите оценяват факта, че използването на 
техниката в продължение на два живота означава, 
че могат директно да допринесат за спестяване 
на енергия и материали - уточнява той. - И да не 
забравяме, че операторите развиват близки работни 
отношения със своята машина. Малко са тези, които 
биха искали да й кажат „сбогом” след 10 или 20 години. 
Чрез ССR ние превръщаме 20-годишна машина в нова.”

ЕДНАКВО ВИСОКО КАЧЕСТВО В ЦЕЛИЯ СВЯТ
Caterpillar е единственият производител, който има 
толкова подробна програма за възстановяване, и 
единственият, който гарантира, че обновената машина 
ще работи като нова. В целия свят Сертифицираното 
възстановяване на Caterpillar се извършва от неговите 
дилъри, като например компанията Finning, за която 

става дума тук. Това гарантира еднаквото качество 
и е сигурно, че всяка част от машината отговаря 
на строгите изисквания на Caterpillar. От основно 
значение са списъкът с елементи за възстановяване 
и справочникът с данни, използван от дилърите, 
който може да бъде с обем до 3000 страници и да 
обхваща до 10 000 позиции за ремонтиране, замяна 
или възстановяване. При повечето обновена техника, 
повторно се използват до 90% от елементите на 
машината. След процеса на възстановяване тя е 
като нова – най-важните й части са сменени и освен 
това са вградени иновативни инженерни решения. 
При сертифицираното възстановяване се използват 
само нови или възстановени части, като това се 
отнася за всички компоненти: бутони, индикатори, 
електрически снопове, маркучи, електронни 
модули за управление (ЕСМ), силово задвижване, 
хидравлика, операторска станция и пребоядисване. 
След обновяването, машината получава 12-месечна 
гаранция с възможност за нейното удължаване и 
финансиране. В някои случаи дилърите на Caterpillar 
предлагат и договор за пълен сервиз при условия, 
които са същите или близки до тези за нова машина.

За клиентите на Мигел Езкуера, търговски 
представител за части и сервизни услуги в 
дилърството на CAT Bergerat Monnoyeur, изборът на 
ССR често е въпрос на сметки. „Повечето клиенти с 
обновени машини избират варианта „втори живот”, тъй 
като той е привлекателен от финансова гледна точка 
- уточнява той. - Срещу част от цената на нова машина 
клиентите получават ниво на производителност, 
надеждност и дълготрайност, което е като това 
на току-що закупена техника. Собствениците на 
такова оборудване се обръщат отново към нас за 
възстановяване и на други машини от своя парк или 
купуват ново CAT оборудване, защото знаят, че ССR 
ще бъде опция, с която ще разполагат в бъдеще.”

В зависимост от изискванията на клиента не винаги 
се налага пълно обновяване. Вместо това понякога 
се препоръчва Сертифицирано възстановяване 
на силовото задвижване (СРТ). При него фокусът 
е поставен върху двигателя, преобразувателя на 
въртящ момент, трансмисията, диференциалите и 
крайните задвижвания. „Всичко, което кара техниката 
да се движи или да спира, се възстановява или се 
заменя - казва Мигел. - Най-популярната опция 
при моите клиенти е CPT „Плюс” – възстановяване 
на задвижването и на всички допълнителни части 
на машината, които собственикът желае. Тази 
опция дава допълнителна гъвкавост на офертата и 
снижава цената на възстановяването благодарение 
на фокусирането върху специфичните нужди 
на всеки - обяснява Мигел. - Така например при 
машините, работещи в сметища, собствениците 
като цяло не се тревожат за външния им вид. 
Поради това пребоядисването и „козметичните” 
подобрения, които са част от сертифицираното 
възстановяване, не са толкова важни за тях.”

ПОВИШЕН ИНТЕРЕС ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТИТЕ
Фил Рингенбергер обяснява 40-процентното 
ежегодно нарастване на ССR със здравия разум 
на клиентите. „Ако поправяте нещата, когато се 
повредят, то ви очаква непредсказуемо време на 
престои, голяма доза несигурност и тревога. Ако 
изберете сертифицираното възстановяване, ще 
изведете машината от експлоатация в предварително 
планиран момент, отговарящ на вашия график. След 
8 до 12 седмици, което понякога е дори по-кратко 
от времето за доставка на нова машина, вашата 
техника се връща на работа напълно обновена. 
Тя получава нов сериен номер (само при ССR) и 
сертификационна табела, което е мощен маркетингов 
инструмент за клиентите. Сертифицираното 
възстановяване дава огромни възможности като 
дългосрочна стратегия на собственика за постигане 
на максимална печалба и производителност и 
едновременно с това за намаляване на оперативните 
разходи. Единствената изненада за мен е фактът, 
че не всички клиенти се възползват от него.” ■

ПОГЛЕД КЪМ ССR
1. Преглед преди 

възстановяването

2. Демонтаж

3. Възстановяване

4. Инженерни нововъведения

5. Тестване на силовото 

задвижване

6. Монтаж

7. Тестване на работните 

характеристики

8. Пребоядисване

9. Нов сериен номер

10. Оценка от страна на клиента

Готов за внимателно почистване, 

775D е разглобен в базата 

на Finning в Честърфийлд.

Предстои нов живот: съгласно 

очакванията на Finning, 

възстановената машина ще 

осигури още 15 000 часа 

производителна работа на 

клиента Lafarge Aggregates.

Последните новости за сертифицираното възстановяване:

www.uk.cat.com/ccr
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Най-компактната машина на 

Caterpillar: височина 1507мм 

и широчина 730 мм.

ИЗМАМНО МАЛЪК,

УДИВИТЕЛНО СПОСОБЕН: НОВИЯТ 
ХИДРАВЛИЧЕН МИНИБАГЕР 300.9

СПЕЦИФИКАЦИИ: 
935 кг, дизелов двигател: обем 

854 куб.см, 3 цилиндъра, 13,8 kW

Копаеща сила: 8,9 kN

Дълбочина на копаене: 1,731 мм

Широчина: 730 мм.

„Като начало, минибагерът е високопроизводителен 
и лесно преносим със своето тегло от само 935 кг. 
Моделът 300.9 се базира на дизелов двигател с 
обем 854 куб.см, което го прави най-мощният от 
този сегмент в целия свят. Той притежава учудващо 
добри възможности и може да достигне над 1,7 м 
дълбочина на копаене. Независимо от малките си 
размери 300.9 е с всички качества на машините САТ.“

Минибагерът 300.9 се използва в цяла Европа 
от компании с различна дейност – оформяне на 
ландшафта, работа със земни маси, отдаване на 
машини под наем и т.н. „Той е разработен така, че да 
бъде „интуитивен” и е в готовност да бъде използван 

веднага“, казва Хари. Компаниите, отдаващи машини 
под наем, проявяват голям интерес към багера. 
САТ 300.9 може да се комплектова с хидравличния 
чук САТ Н25, което го превръща в полезна машина 
за рушене. „Очевидната полза от техника с такива 
размери е, че тя практически „пасва” навсякъде и 
може да се транспортира със стандартно ремарке, 
за което не е необходима специална шофьорска 
книжка, или дори с товарен микробус. Поради 
тесния му корпус моделът 300.9 може да мине 

през врата, широка 760 мм, както и да се превозва 
с товарен асансьор до работната площадка – 
нещо, от което клиентите вече се възползват.”

За Даран Мелиш, собственик на компания, 
предоставяща под наем машини и инструменти на 
западния бряг на Шотландия, минибагерът 300.9 се 
е оказал много полезна придобивка. Дейвид Мойр 
от Finning, който е продал машината на г-н Мелиш, 
казва: „Даран видя 300.9 и оцени високо неговата 
скорост, компактния му и приятен външен вид, 
както и високите му експлоатационни качества 
и мощността му от 18,6 к.с. Това бяха ключовите 
фактори за решението му да купи машината.”

„Въведохме модела 300.9, тъй като пазарът на 
минибагерите се нуждаеше от силен участник - 
казва в заключение Хари. - Реакцията на клиентите 
потвърждава това чрез постоянния поток от 
заявки от дилърите в цялата мрежа и чрез 
предстоящия експорт за САЩ, Канада и Австралия. 
Надяваме се, че реакцията и там ще бъде също 
така положителна, каквато е тук – изключително 
висока оценка за нашия най-малък багер.” ■

Ако сте гледали тазгодишно европейско изложение на строителни машини, сигурно сте забелязали един 

нов шампион - последния модел минибагер САТ 300.9. Разговаряме с Хари Мърфи – търговски представител 

на Caterpillar, за нарастващата привлекателност на този най-малък представител на CAT гамата.

„Независимо от малките 
си размери 300.9 е с всички 
качества на машините САТ.”

Никъде не е твърде тясно: 

300.9 лесно минава дори и 

през стандартна врата.

Още за хидравличните минибагери на адрес:

www.uk.cat.com/equipment/hydraulic-excavators/mini-hydraulic-exavators
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